Zasedání ZO Tržek č.: 11/2020
16. 12. 2020
Přítomni: M. Králová, I. Daťková, J. Šafránek, M. Krýda, J. Šimer, P. Prokop,
M. Škraňková
Omluveni:
Ověřovatel: J. Šafránek, M. Krýda
Zapisovatel: M. Králová
Program:
Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání
1)

Navýšení ceny za svoz a odstraněni komunálních odpadů dodavatelskou
firmou Liko Svitavy a.s. na rok 2021

2)

Navýšení cen za odvoz a uložení biologického odpadu dodavatelskou
firmou (Zdeněk Horáček, kompostárna Slatina)

3)

Informace z jednání Valné hromady Svazku obcí Mikroregion Litomyšlsko
dne 15. 12. 2020

4)

Návrh rozpočtu na rok 2021 a Střednědobý výhled Svazku obcí
skupinového vodovodu Fiala na období 2022 – 2024

5)

Informace z jednání členské schůze Svazku obcí majitelů skupinového
vodovodu Fiala dne 26. 11. 2020

6)

Uzavření příkazní smlouvy na vedení účetnictví od 1. 1. 2021

7)

Finalizace projektu „Revitalizace dětského hřiště u hasičské zbrojnice,
vyúčtování dotace Malý LEADER 2020

8)

Žádost Sdružení na ochranu ohrožených dětí o finanční dar

9)

Různé
a) Projekt „Vodovod Tržek“ – stavba
b) Projekt Víceúčelový přístřešek na hřišti u dráhy - kolaudace
c) Projekt „Přístavba garáže pro dopravní automobil JPO obce a SÚ
objektu č.p. 54“ (bývalé prodejny)

Usnesení
1. ZO bere na vědomí navýšení ceny za svoz a odstraněni odpadů dodavatelskou
firmou Liko Svitavy a.s. na rok 2021 o 84,- Kč na občana. ZO rozhodlo, že
výše místního poplatku za svoz a likvidaci komunálních odpadů se nebude
měnit na rok 2021
Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se hlasování: 0
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2. ZO souhlasí s navýšením cen za odvoz a uložení biologického odpadu
dodavatelskou firmou (Zdeněk Horáček, kompostárna Slatina).
Pro:

7

Proti: 0

Zdrželo se hlasování: 0

3. Starostka podala ZO informace z jednání Valné hromady Svazku obcí
Mikroregion Litomyšlsko dne 15. 12. 2020
4. ZO bere na vědomí návrh rozpočtu na rok 2021 a Střednědobý výhled Svazku
obcí skupinového vodovodu Fiala na období 2022 – 2024
5. Starostka informovala ZO o průběhu jednání členské schůze Svazku obcí
majitelů skupinového vodovodu Fiala dne 26. 11. 2020
6. ZO bere na vědomí ukončení Dohody o provedení práce na vedení účetnictví
s paní xxxxxxxx na základě její žádosti. ZO souhlasí s uzavřením příkazní
smlouvy na vedení účetnictví od 1. 1. 2021 s Obcí Jarošov.
Pro:

7

Proti: 0

Zdrželo se hlasování: 0

7. ZO bere na vědomí vyúčtování dotace Malý LEADER 2020. Byla
vybudována zpevněná plocha pod stůl na stolní tenis, zakoupen venkovní stůl
na stolní tenis a proveden zdravotní řez 3 lip na hřišti u hasičské zbrojnice.
8. ZO schválilo finanční dar pro Sdružení na ochranu ohrožených dětí ve výši
2 000 Kč.
Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se hlasování: 0

9. Různé:
a) ZO bylo informováno o stavu žádosti o finanční příspěvek
Pardubického kraje z dotačního programu „Rozvoj infrastruktury
v oblasti vodního hospodářství“. Dle datové zprávy z KÚ PK je
předpoklad schválení dotace zastupitelstvem PK v červnu 2021.
Práce na rekonstrukci vodovodu zahájíme až koncem
I. pololetí 2021.
b) Byl vydán kolaudační souhlas pro užívání Víceúčelového
přístřešku. Dokončení obložení kontejneru palubkami proběhne
v první polovině roku 2021 a bude upravena vodoměrná šachta u
přístřešku.
c) Projektová dokumentace „Přístavba garáže pro dopravní
automobil JPO obce a SÚ objektu č.p. 54“ byla dokončena a byla
podána žádost o stavební povolení. Pokud získáme dotaci
z MMR, stavbu zahájíme v roce 2021.

Starostka:

Iva Daťková

Místostarosta:

Vyvěšeno: 16. 12. 2020
Vyvěšeno elektronicky: 16. 12. 2020
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Sejmuto:

Josef Šafránek

